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Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 9 ”Lostjeneste operasjonell drift”
slik at nødvendige lokale retningslinjer og anbefalinger blir utarbeidet og fulgt.
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Omfang og gyldighetsområde
Hva
Sette norm for iverksettelse av lokale retningslinjer gjeldende for lostjenesten i
sjøtrafikkavdelingene.

Hvem
Losoldermannen.
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Tema og beskrivelse
Hva
Sørge for at den enkelte sjøtrafikkavdeling har nødvendige lokale retningslinjer som
gir føringer for utførelsen av lostjenesten inkludert grensesettinger i forhold til selve
losingen, herunder men ikke begrenset til:
• Fartøysbegrensninger
• Kaibegrensninger
• Taubåt
• Vær- og siktbegresninger

Hvordan
Losoldermannen har ansvaret for at hver sjøtrafikkavdeling har retningslinjer som
ivaretar lokale forhold innenfor sitt ansvarsområde. På bakgrunn av erfaringer skal
disse retningslinjene sette grenser for bruk av farvann, havner og kaier. Ut i fra
sjøsikkerhetshensyn, avgjør losoldermannen i samråd med sine loser hvilke steder
dette skal gjelde for.
Retningslinjene skal være en del av og implementeres i lostjenestens KS system.
De lokale retningslinjene skal nedfelles som spesifikasjoner med eventuelle
tilhørende vedlegg. Losoldermannen har selv ansvaret for å godkjenne disse i KS
systemet.
Skulle det oppstå situasjoner der man mener det er forsvarlig å avvike fra
retningslinjene, skal losoldermannen godkjenne dette og oppdraget skal betraktes
som et ”Uvanlig losoppdrag”. I slike tilfeller avgjør losoldermannen i samråd med de
aktuelle losene i hvor stor grad instruksen LOS 9.6 ”Uvanlig losoppdrag” skal følges.
Dette skal dokumenteres av losoldermannen i kommentarfeltet i Njord.
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Ansvar og myndighetsforhold
Sjøsikkerhetsdirektøren
-

er godkjenner av denne instruksen
kan gi fravik fra denne instruksen

Kvalitetskoordinator
-

utøver kontroll på denne instruksen

Fagansvarlig sjøsikkerhetsavdelingen
-

5

Verktøy/hjelpemidler
•

6

Havnereglement som gjelder i den enkelte sjøtrafikkavdeling sitt område.

Begreper og forkortelser
•

7

er utsteder/eier av denne instruksen

Lokale retningslinjer: Retningslinjer som skal være til nytte for losen,
losformidleren, losbåtføreren og andre som er involvert i en losoperasjon eller
en farledsbevisseilas. Retningslinjene skal synliggjøre hvilke begrensninger
eller anbefalinger som de involverte i en losoperasjon eller en
farledsbevisseilas skal forholde seg til. Dette kan være, men ikke begrenset til,
fartøysbegrensninger, kaibegrensninger, bruk av taubåt, vær- og
siktbegrensninger og fartsbegrensninger.

Referanse og vedlegg
•
•
•
•
•

LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann m.v.
LOV 1989-06-16 nr 59: Lov om lostjenesten m.v.
FOR-1998-12-11-1273: Sjøtrafikkforskriften
Lokale havnereglement som vises til i den enkelte spesifikasjon
Instruks LOS 9.6 ”Uvanlige losoppdrag”

